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Deputados destacam modelo participativo
A vice-presidente da Comissão 
de Participação Popular, de-
putada Marília Campos (PT), 
destacou que a revisão partici-
pativa do PPAG é uma oportu-
nidade para a apresentação de 
demandas da sociedade. “É ain-
da um momento de compreen-
são das políticas públicas e do 

orçamento pelo cidadão”, disse.
O deputado André Quin-

tão (PT) acrescentou que a in-
corporação de temáticas no-
vas na agenda, por meio da 
participação popular no PPAG, 
já rendeu programas e ações 
governamentais, como o pró-
prio cofinanciamento do Siste-

ma Único de Assistência Social 
(Suas) em Minas. “Agora, com 
a ameça de cortes de 98% dos 
recursos federais ao Suas, de-
vemos usar esse momento 
também para uma reflexão 
sobre uma área tão importan-
te”, registrou o parlamentar.

As propostas de ação le-

gislativa (PLEs) geradas a par-
tir das sugestões populares 
apresentadas na discussão do 
PPAG serão analisadas pela 
Comissão de Participação Po-
pular, podendo se materializar 
em projetos da própria comis-
são, pedidos de providência 
ou emendas a projetos de lei.

Planejamento para a saúde prevê ações 
emergenciais e melhora no atendimento

O planejamento do governo 
de Minas para a saúde, em 
2018, tem como prioridades 
ações emergenciais e de ma-
nutenção da infraestrutura, 
além de melhora no aten-
dimento e nos indicadores 
hospitalares. As grandes inter-
venções e a compra de equi-
pamentos ficarão para um 
momento posterior, quando o 
Estado equilibrar suas contas. 
Foi o que apontaram, ontem, 
gestores da área, que partici-
param do segundo dia do en-
contro estadual da Discussão 
Participativa do Plano Pluria-
nual de Ação Governamental 
(PPAG) 2017-2019 – Revisão 
2018, realizado pela Assem-
bleia Legislativa. A reunião 
tratou ainda de programas e 
ações nas áreas de assistência 
social e segurança alimentar e 
de trabalho, emprego e renda.

Os trabalhos serão reto-
mados na próxima segunda-
-feira (6/11) e vão até quinta-
-feira (9), com a discussão de 
outros temas. O objetivo é co-
letar sugestões da socieda-
de sobre a revisão do PPAG. 
O Plano Plurianual organiza os 
programas e ações governa-
mentais para um período de 
quatro anos e passa por ade-
quações anuais ao orçamento.

“Quanto à nossa rede, 
estamos tomando providên-
cias para prosseguir com in-
tervenções que já constam 

do planejamento do gover-
no, isso para que obras maio-
res sejam concretizadas na 
saúde quando a situação fi-
nanceira do Estado melho-
rar”, declarou a assessora da 
Fundação Hospitalar do Esta-
do de Minas Gerais (Fhemig), 
Karina Andrade.

Ela reforçou as dificulda-
des apontadas já na abertura 
dos trabalhos pelo represen-
tante da Secretaria de Esta-
do do Planejamento e Gestão 
(Seplag), Leandro César Perei-
ra, que enalteceu a discussão 
participativa do PPAG, ao mes-
mo tempo que apresentou da-

dos sobre o desequilíbrio or-
çamentário do Estado, cujo 
déficit para 2018 está estima-
do em R$ 8,2 milhões.

Diante desse cenário, a 
assessora da Fhemig disse 
que muitas unidades da rede 
precisariam de grandes refor-
mas, por se tratarem de cons-
truções antigas, mas descar-
tou investimentos nessa dire-
ção. O que haverá, apontou, 
é a continuidade de esforços 
para melhorar o atendimento. 

Outro resultado espera-
do para 2018 é a implantação 
de um sistema de organiza-
ção de procura e de captação 

de órgãos para transplantes.
Indicador – A superintenden-
te de Redes de Atenção à Saú-
de da Secretaria de Estado de 
Saúde (SES), Lara Valadares, 
acrescentou às medidas pre-
vistas para 2018 a estrutura-
ção de uma política hospita-
lar baseada na construção de 
indicadores. “A ideia é que 
haja coeficientes regionais 
que aumentem a eficiência 
do gasto em cenário de cri-
se, levando-se em conta, por 
exemplo, o papel de cada uni-
dade em sua micro e macror-
região, suas especialidades e 
abrangência”, explicou.

Assembleia Legislativa realizou ontem segundo dia da discussão participativa do PPAG

Ricardo Barbosa
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Trabalho de escolas especiais será tema
de audiência pública e de relatório

A Escola Estadual Doutor 
Amaro Neves Barreto, em Be-
lo Horizonte, recebeu ontem 
parlamentares da Comissão 
de Defesa dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência, que 
concluíram uma série de vi-
sitas a escolas especiais, com 
o intuito de conhecer esses 
locais e os serviços prestados 

aos alunos. Segundo o presi-
dente da comissão, deputado 
Duarte Bechir (PSD), as visi-
tas vão servir como base para 
uma audiência sobre o assun-
to e um relatório com suges-
tões ao Poder Executivo.

A diretora, Maria da Pie-
dade Oliveira, defendeu a 
educação especial. “É utópico 
pensar que quem tem alguma 
síndrome vai se desenvolver 
no mesmo tempo e da mes-
ma forma de quem não tem”, 
disse. Segundo ela, a maioria 
dos alunos não tem condições 
de assistir a aulas em escolas 
regulares. Na última década, a 
proposta de educação inclusi-
va, que pretende integrar es-
tudantes com deficiência nos 
estabelecimentos convencio-

nais, tem ganhado força. 
Na esteira das ações de 

implantação da educação in-
clusiva, algumas escolas es-
peciais já não são autorizadas 
a aceitar novas matrículas. 
Para o deputado Duarte Be-
chir, isso é um erro. “Vamos 
apresentar ao governo uma 
proposta de manutenção das 
escolas especiais”, disse.

Segundo o parlamentar, a 
inclusão, como tem sido feita, 
leva a situações de bullying e 
desestimula os alunos. 

A deputada Ione Pinhei-
ro (DEM) disse que a educa-
ção especial é um direito das 
famílias e um dever do Esta-
do. As tentativas de inclusão, 
segundo ela, têm se tornado 
um castigo para as crianças.

Guilherme Bergamini

Comissão encerrou ontem série de visitas a escolas especiais

Indicada para conselho é sabatinada
A Comissão Especial de Indi-
cação ao Conselho Estadual 
de Educação (CEE) sabatinou 
ontem a professora e cientis-
ta social Dalila Andrade Oli-
veira. Ele é indicada pelo go-
vernador Fernando Pimentel 
para compor o órgão, na con-
dição de conselheira. O rela-
tor, deputado Durval Ângelo 
(PT), vai apresentar na próxi-
ma reunião o seu parecer. Em 
seguida, a indicação seguirá 
para análise do Plenário.

Dalila Oliveira é gradua-
da em Ciências Sociais e é 
mestre em Educação pela 
Universidade Federal de Mi-
nas Gerais (UFMG). É tam-
bém doutora em Educação 

pela Universidade de São 
Paulo (USP) e acumula pós-
doutorados na Universida-
de Estadual do Rio de Janeiro 
(Uerj) e na Universidade de 
Montreal, no Canadá.

A professora destacou 
que atua há mais de duas dé-
cadas com educação. Segun-
do ela, as políticas públicas, 
em especial na educação bá-
sica, sempre foram seu obje-
to de estudo. Atualmente, ela 
é professora titular da Facul-
dade de Educação da UFMG.

Na sabatina, Dalila Olivei-
ra também disse que o con-
gelamento dos gastos públi-
cos nos próximos 20 anos, 
previsto pela Emenda Cons-

titucional 95, de 2016, com-
promete o cumprimento das 

metas do Plano Nacional de 
Educação. 

Clarissa Barçante

Professora alertou para ameaça ao Plano Nacional de Educação

COMISSÕES

Recuperação do Rio Doce pauta reunião
A Comissão de Minas e Energia 
aprovou ontem, entre outros 
itens, requerimento de audiên-
cia sobre os trabalhos de recu-
peração do Rio Doce e dos mu-
nicípios atingidos pelo rompi-
mento da Barragem do Fundão, 
em Mariana. A solicitação é do 

deputado João Vítor Xavier (PS-
DB). Também foi aprovada au-
diência com o intuito de abor-
dar o leilão de equipamentos 
da Petrobras referente à planta 
de amônia que seria construída 
em Uberaba. Os autores são 
os deputados Antonio Carlos 

Arantes (PSDB), Duarte Bechir 
(PSD) e João Vítor Xavier.

Na Comissão de Partici-
pação Popular, os deputados 
aprovaram requerimento do 
deputado Doutor Jean Freire 
(PT) para que seja realizada au-
diência conjunta com a Comis-

são de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária (FFO). O objetivo 
é receber os relatórios com as 
sugestões da sociedade resul-
tantes da Discussão Participati-
va do Plano Plurianual de Ação 
Governamental (PPAG) 2017-
-2019 – Revisão para 2018.
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Alunos e professores reivindicam que 
Cesec permaneça em imóvel na Floresta
Alunos e professores do Cen-
tro Estadual de Educação Con-
tinuada (Cesec) Poeta Murilo 
Mendes reivindicam que a ins-
tituição permaneça no imóvel 
localizado na Rua Itambé, 49, 
Bairro Floresta, na Capital, on-
de está abrigada há seis anos. 
A demanda foi apresentada 
ontem, em audiência públi-
ca da Comissão de Educação, 
Ciência e Tecnologia.

O governo do Estado 
anunciou, em junho deste 
ano, a doação do imóvel pa-
ra a criação da Casa do Estu-
dante Mineiro. Na época, jus-
tificou que o ato é uma de-
volução simbólica da sede 
da União Estadual dos Estu-
dantes de Minas Gerais (UEE-
-MG), que foi tomada duran-
te a ditadura. A antiga sede da 
entidade era localizada na Rua 
Guajajaras 694, no Centro de 
Belo Horizonte.

O Cesec oferece cursos 
semipresenciais e também 
presta serviços aos jovens 
que necessitam de certifica-
ção de conclusão dos ensinos 
fundamental e médio, em 
tempo mais curto, por meio 
de bancas examinadoras. Se-
gundo a supervisora pedagó-
gica do centro, Helenita Fus-
caldi, a instituição foi comu-
nicada verbalmente sobre a 

necessidade de deixar o pré-
dio até dezembro. Ela lem-
brou que a comunidade es-
colar lutou muito para con-
seguir uma nova sede para 
o Cesec, que funcionava an-
tes na Avenida Assis Chateau-
briand, também na Floresta. 
De acordo com a supervisora, 
o local atende bem à necessi-
dade da instituição, que con-
ta com quase 5 mil alunos.

Helenita Fuscaldi disse que 

o local para onde o Cesec pode-
rá ser transferido fica na Rua Rio 
de Janeiro, 341, no Centro. De 
acordo com a supervisora, esse 
imóvel não é adequado para o 
funcionamento da escola e não 
conta com acessibilidade. Atual-
mente, 27 alunos com diversos 
tipos de deficiência são atendi-
dos pela instituição. Além disso, 
idosos também frequentam a 
escola. Outro problema aponta-
do foi a falta de ventilação.

O aluno do Cesec Pau-
lo Perez Leal fez um apelo 
aos deputados para que aju-
dem a buscar uma solução. 
“Precisamos muito da esco-
la. Somos gratos pela educa-
ção que recebemos. Quere-
mos continuar no prédio em 
que estamos”, disse. Ele en-
tregou à deputada Ione Pi-
nheiro (DEM), que presidiu a 
reunião, um abaixo-assinado 
com a demanda.

Comissão de Educação recebeu, em audiência pública, abaixo-assinado da comunidade escolar

Daniel Protzner

COMISSÕES

Demanda recebe apoio de entidades
O assessor executivo da As-
sociação dos Professores Pú-
blicos de Minas Gerais, Mário 
de Assis, disse que a entida-
de apoia a demanda do Ce-
sec de permanecer no local. 
“Conheci o espaço há pouco 
tempo e me encantei pelo lu-
gar, que oferece uma educa-
ção de qualidade”, declarou. 
Ele acrescentou que a UEE 
precisa ser reconhecida e ter 
um espaço digno, mas a solu-
ção não pode ser tirar o espa-
ço do Cesec. “O prédio novo 
oferecido não tem a menor 
condição de abrigar os alu-
nos. Tem só uma porta e não 

tem ventilação”, criticou.
Para o presidente da Fede-

ração das Associações de Pais 
e Alunos das Escolas Públicas 
de Minas Gerais, Isaac Mame-
de da Silva, a escola está sendo 
“escorraçada” do espaço.

A advogada da Associa-
ção dos Professores Públicos 
de Minas Gerais, Janine Maria 
Nogueira, questionou o fato 
de o governo ter doado o imó-
vel em questão. “Uma doação 
deve passar pelo crivo da As-
sembleia Legislativa”, afirmou.
Ausência – De acordo com o 
deputado João Leite (PSDB), 
que solicitou a reunião, a si-

tuação é absurda. “O Cesec é 
muito importante”, ressaltou 
o parlamentar, que criticou a 
ausência de representante da 
Secretaria de Estado de Edu-
cação na audiência.

O deputado Carlos Pimen-
ta (PDT) se solidarizou com a 
demanda dos alunos e profes-
sores. “Ao longo da história, o 
Cesec já atendeu quase 60 mil 
alunos. A instituição é relevan-
te para quem quer dar con-
tinuidade aos estudos e ao 
aperfeiçoamento”, afirmou. 
Para ele, o resgate da história 
da UEE não pode ser feito in-
terrompendo outra história.

A deputada Ione Pinhei-
ro criticou as iniciativas do 
governo do Estado. “Que 
governo é esse que não se 
preocupa nem com a saúde e 
nem com a educação do seu 
povo?”, criticou.

Também apoiaram a de-
manda apresentada na re-
união os deputados Duarte 
Bechir (PSD) e Antonio Carlos 
Arantes (PSDB).

A comissão aprovou re-
querimentos sobre o assun-
to, incluindo o encaminha-
mento do abaixo-assinado de 
alunos e professores à Secre-
taria de Educação.
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ORADORES

Regimento Interno
O deputado Gustavo Vala-
dares (PSDB) pediu resposta 
da Mesa sobre reuniões de 
comissões em que o Regi-
mento Interno teria sido des-
cumprido. Ele citou algumas 
situações: deputados trajan-
do camisa polo; o 1º-secre-
tário, Rogério Correia (PT), 
presidindo audiência pública; 
e o líder do governo, Durval 

Ângelo (PT), abrindo reunião 
sem quórum. “O Regimento 
proíbe tudo isso. Se não res-
peitarmos, o que mais vai so-
brar aqui?”, questionou. Em 
aparte, o deputado Sargento 
Rodrigues (PDT) concordou e 
protestou pelo fato de o de-
putado Antônio Jorge (PPS) 
ter sido impedido de mostrar 
um vídeo produzido por seu 
gabinete no Plenário. Noutro 

momento, Gustavo Valada-
res destacou que, na última 
semana, a oposição entrou 
com ação popular exigindo 
que o governo coloque em 
dia os repasses do ICMS às 
prefeituras. “Em 2017, como 
se não bastassem os calotes 
no transporte escolar e na 
saúde, o governo inaugurou 
o calote da quota-parte dos 
municípios”, declarou.

Escola situada em área de risco sofre
com casos de furtos e arrombamentos 

A diretoria da Escola Estadual 
Professor Magalhães Dru-
mond, no Bairro Nova Cintra, 
na Região Oeste de Belo Hori-
zonte, já registrou mais de 60 
boletins de ocorrência moti-
vados por furtos e arromba-
mentos ao estabelecimento 
somente em 2017. A denún-
cia foi apresentada ontem 
pelo presidente da Comissão 
de Segurança Pública, de-
putado Sargento Rodrigues 
(PDT), em audiência sobre o 
aumento da criminalidade 
na escola. De acordo com o 
parlamentar, a situação se dá 
pelo baixo investimento em 
segurança feito por parte do 
governo do Estado e pelo fa-
to de a escola estar localizada 
em local de risco.

Ao lamentar a ausência 
de representantes da Secre-
taria de Estado da Educação, 
da Polícia Militar e do Mi-
nistério Público, o deputado 
acusou o Poder Executivo de 
cercear a participação da di-
retora da escola, Ana Maria 
Ramos Goulart, no debate. 
“Fui procurado em meu ga-

binete pela responsável pela 
escola, que hoje foi convoca-
da a comparecer na secreta-
ria, no mesmo horário da au-
diência”, disse.

Sargento Rodrigues lem-
brou que o bairro sofre com 
pontos de tráfico de drogas e 
que a escola não conta com vi-
gilantes ou câmeras de segu-
rança. Com isso, segundo ele, 
criminosos atuam e ameaçam 
livremente as pessoas no lo-
cal. “Apesar da cobrança feita 
pela diretora, o governo disse 
que não vai enviar recursos ou 
apoio financeiro e de pessoal 
para a escola”, afirmou.

O deputado destacou ain-
da que o Executivo tem feito 
cortes sistemáticos na área 
de segurança pública desde 
2015. De acordo com ele, a re-
dução teria sido de R$ 223 mi-
lhões em custeio somente pa-
ra a Polícia Militar.
Respostas – “Trabalhamos 
dentro de limitações de estru-
tura e pessoal, mas, em pou-
co tempo, daremos respostas 
de polícia judicial às deman-
das apresentadas”, declarou o 

delegado Regional do Barrei-
ro, Rômulo Guimarães Dias, 
que responde pelo local onde 
fica a escola.

O delegado disse que 
serve como consolo o fato de 
a maior parte dos crimes se-
rem cometidos no período da 
noite, o que não põe em risco 
a vida dos alunos. “O prejuí-
zo é na prestação de serviço, 
já que os casos são de arrom-
bamentos e furtos de fiação 
elétrica e estrutura”, relatou.

O deputado João Leite 
(PSDB) lamentou o que cha-
mou de “cenário negativo nos 
investimentos em seguran-
ça no Estado”. O parlamentar 
fez um apelo ao delegado re-
gional por um esforço maior, 
tendo em vista o alto número 
de ocorrências na escola.

O deputado Cabo Júlio 
(PMDB) disse que a Delegacia 
Regional do Barreiro realiza 
um trabalho eficiente, apesar 
do baixo efetivo policial.

Comissão de Segurança pediu maior atenção à escola

Clarissa Barçante

COMISSÕES

Extensão de licença passa em comissão
A Comissão de Administra-
ção Pública deu ontem pare-
cer favorável de 1º turno ao 
Projeto de Lei Complementar 
(PLC) 71/17, do governador 
Fernando Pimentel. A pro-
posição altera a Lei Comple-
mentar 138, de 2016, que 
dispõe sobre a licença para 

tratamento de saúde dos ser-
vidores atingidos pela decla-
ração de inconstitucionalida-
de da Lei Complementar 100, 
de 2007. Ela segue agora pa-
ra a Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária.

De acordo com o rela-
tor, deputado Agostinho Pa-

trus Filho (PV), o projeto altera 
o prazo máximo de licença pa-
ra o tratamento de saúde des-
sa categoria de servidores para 
31/12/19. Se aprovada a pro-
posta, aqueles que estiverem 
em licença continuarão subme-
tidos à inspeção médica perió-
dica até que se complete o no-

vo prazo. Se o servidor não ti-
ver condições para o trabalho, 
a licença será convertida em 
aposentadoria por invalidez. 

A Lei 100 efetivou servi-
dores sem concurso, mas foi 
posteriormente considerada 
inconstitucional pelo Supre-
mo Tribunal Federal.
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Caravana 
O deputado André Quintão 
(PT) falou sobre os oito dias 
em que o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva esteve em 
Minas Gerais, na Caravana 
da Cidadania. “Ele percorreu 
mais de 1,7 mil quilômetros, 
em mais de 20 cidades de 
várias regiões do Estado, cul-
minando com um grande ato 
político em Belo Horizonte, 

e conseguiu animar os que 
lutam por um Brasil melhor”, 
declarou. Segundo André 
Quintão, o ex-presidente 
defendeu o legado de seu 
mandato e da ex-presidente 
Dilma Rousseff. Ele acres-
centou que ficou constatada 
a indignação popular com o 
governo de Michel Temer, es-
pecialmente com os cortes na 
área social. “Ao final, o reca-

do da Caravana da Cidadania 
foi claro: eleição sem Lula é 
fraude. Ele é o favorito nas 
pesquisas porque é a única li-
derança com autoridade para 
resgatar a esperança do povo 
brasileiro. E Minas está com 
o presidente Lula”, concluiu. 
Em aparte, a deputada Ma-
rília Campos (PT) afirmou ter 
saído “completamente ener-
gizada” da caravana.

Resposta
Em resposta ao pronuncia-
mento anterior do deputado 
Gustavo Valadares (PSDB), 
o deputado Rogério Correia 
(PT) justificou que, na au-
diência que presidiu, ele era 
o único parlamentar presen-
te. “Dentro do critério da ra-
zoabilidade, acho ser possível 
um membro da Mesa abrir 
reunião”, opinou. O deputado 

Dalmo Ribeiro Silva (PSDB), 
que presidiu a Reunião de 
Plenário, disse que a questão 
de ordem levantada por Gus-
tavo Valadares será analisa-
da. Rogério Correia também 
criticou “a sanha privatista 
do governo Temer”, lembran-
do que, apesar da campanha 
contra a privatização das usi-
nas da Cemig, a União vendeu 
quatro hidrelétricas mineiras 

por R$ 12 bilhões. “Para evi-
tar a aceitação da segunda 
denúncia, Temer comprou 
deputados por esse valor”, 
condenou. De acordo com o 
deputado, na Caravana da Ci-
dadania, o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva anunciou 
que, se for eleito novamente, 
vai propor um referendo re-
vogatório de diversos atos de 
Michel Temer.

Críticas 
O deputado Arlen Santiago 
(PTB) criticou o que chamou 
de “desmanche promovido 
pelo governador Fernando 
Pimentel”. “Estou estupefa-
to, vendo a falência total do 
Estado e nenhum programa 
sendo cumprido”, declarou. 
Ele disse que o governo de 
Minas deve R$ 17 milhões só 
ao município de Janaúba, o 

que estaria inviabilizando as 
atividades dos hospitais da 
cidade. Arlen Santiago afir-
mou, ainda, que o governo 
não está repassando a quota-
-parte do ICMS dos municí-
pios. Além disso, declarou, a 
atual gestão não tem asfal-
tado estradas no Norte do 
Estado, e a Cemig não faz as 
ligações elétricas em proprie-
dades rurais com poços ar-

tesianos, especialmente em 
assentamentos de reforma 
agrária. Por fim, Arlen Santia-
go divulgou audiência da Co-
missão de Segurança Pública, 
que vai tratar de denúncia de 
que governo estaria descon-
tando dos militares o valor 
da previdência social, sem 
repassar os recursos para o 
Instituto de Previdência dos 
Servidores Militares (IPSM).

ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
Indicação 39/16

Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Marcílio Maga-
lhães para o cargo de diretor-geral do IMA. Votação em turno único

Indicação 40/16
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Rodrigo de Melo 
Teixeira para o cargo de presidente da Feam. Votação em turno único

Indicação 41/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Maria de Fátima 
Coelho para o cargo de diretora-geral do Igam. Votação em turno único

Indicação 43/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Ronan Moreira 
para o cargo de diretor-geral da Loteria Mineira. Votação em turno único

Indicação 45/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Elizabeth Lages 
para o Conselho Estadual de Educação. Votação em turno único

Indicação 46/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Marcelo Siqueira 
para o cargo de presidente da Funed. Votação em turno único

Indicação 47/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Tarcísio Dayrell 
Neiva para o cargo de presidente da Fhemig. Votação em turno único

Indicação 48/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Girlaine Figueiró 
Oliveira para o Conselho Estadual de Educação. Votação em turno único

Indicação 49/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Maria do Carmo Me-
nicucci para o Conselho Estadual de Educação. Votação em turno único

Indicação 50/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Maria da Glória 
Giudice para o Conselho Estadual de Educação. Votação em turno único

Indicação 51/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Eduardo Cam-
polina para o Conselho Estadual de Educação. Votação em turno único

Indicação 53/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Gustavo Escobar Gui-
marães para o Conselho Estadual de Educação. Votação em turno único
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ACONTECE HOJE
8 horas

• Mostra de Artes Plásticas (Galeria de Arte) – Cartão vital e Claro como a noite
9 horas

• Comissão de Saúde (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres sobre três 
proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 1.583/15 (turno 
único), do deputado João Leite, que institui o Dia de Conscientização da 
Cardiopatia Congênita

9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – discutir e votar proposições 

da comissão
10 horas

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – dis-
cutir e votar parecer sobre o PL 4.450/17 (1º turno), do governador Fer-
nando Pimentel, que institui o Sistema Estadual de Cultura, o Sistema de 
Financiamento à Cultura e a Política Estadual de Cultura Viva

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I) – discutir e votar proposi-
ções da comissão

10h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar pa-

recer sobre o PL 918/15 (1º turno), do deputado André Quintão, que 
dispõe sobre o cooperativismo na agricultura familiar

• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenari-
nho I) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pare-

ceres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PLC 
71/17 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, que altera a Lei 
Complementar 138, de 2016, a qual dispõe sobre a licença para trata-
mento de saúde dos servidores atingidos pela declaração de inconstitu-
cionalidade da Lei Complementar 100, de 2007

• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de re-
dação final

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório) – discutir e votar 

proposições que dispensam Plenário
15h30

• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II) – 
discutir e votar proposições da comissão

• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-
narinho IV) – discutir e votar proposições da comissão

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discutir e votar proposições que 

dispensam Plenário

TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama – Transexualidade na infância 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão Extraordinária das Mulheres (5/7) – Retomada das 

atividades da Comissão Extraordinária das Mulheres 
 5h Palestra – Dilemas da Teoria Democrática Contemporânea, com 

Ricardo Fabrino 
 6h30 Via Justiça – Preconceito contra os idosos
 7h Zás – Comédia Boa noite, cinderela, com Amauri Reis 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Bullying na escola 
 9h Assembleia ao Vivo/Comissões 
 12h Memória e Poder – Político Luiz Leal 
 13h Mundo Político 
 13h30 Compactos de Comissões

 13h45 Assembleia ao Vivo
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
	 18h	 #Confirma
 18h30 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Bullying na escola 
 20h Palestra – Política e desenvolvimento institucional do 

Legislativo mineiro/Organização da obra, com Fátima Anastasia 
e Manoel Leandro 

 21h Assembleia Debate – Crise nas universidades 
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Plenário (reprise)

* programação sujeita a alterações
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ORDEM DO DIA (cont.)
PL 4.468/17

Do governador Fernando Pimentel. Autoriza o Executivo a renegociar 
operações de crédito firmadas com recursos do BNDES. Votação em 
turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.457/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei concede revisão 
anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Judiciário. Vota-
ção em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.478/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei autoriza o Execu-
tivo a conceder anistia a servidores da educação que participaram de 
paralisações em 2015. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.484/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei concede anistia 
aos praças da PM excluídos da corporação por participarem da greve 
de 1997. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.562/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei cria fundos esta-
duais de incentivo e de financiamento de investimento. Discussão em 
turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.563/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei institui o Plano 
Estadual de Cultura. Discussão em turno único (faixa constitucional)

PL 2.800/15
Do deputado João Alberto. Autoriza o Executivo a doar imóvel à Apae 
de Alfenas. Discussão em 2º turno

PL 4.086/17
Do deputado Cássio Soares. Altera a destinação de imóvel doado pelo 
Executivo a Alpinópolis. Discussão em 2º turno

PL 3.785/16
Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Executivo a doar trecho de ro-
dovia a Sardoá. Discussão em 1º turno


